
KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany

Hardnix s.r.o.
se sídlem Na Folimance2155/15, 120 00 Praha 2
IČ: 11903678, DIČ : CZ699006477
Zastoupená panem Mgr. Jiřím Hartem, jednatelem
bankovní spojení: č. účtu: 2702102713/2010, Fio Banka a.s.
e-mail: hardnix@hardnix.cz
(dále jen „Prodávající“, na straně jedné)

a

____
dat. nar. ____
trvale bytem ____
e-mail:______
(dále jen „Kupující“, na straně druhé)

uzavřeli podle §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, následující kupní
smlouvu

I.
Předmět smlouvy

1) Prodávající je výrobcem limitovaných unikátních sběratelských tisků, které jsou
jako hmotné substráty nosičem autorských děl významných českých výtvarných
tvůrců. Tato díla jsou digitalizována ve vysokém rozlišení a rozmnožována
archivním pigmentovým tiskem v atypických formátech na speciální papír.

2) Prodávající za podmínek dle této smlouvy prodává Kupujícímu sběratelský tisk,
jehož vyobrazení tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Sběratelský tisk“), a
Kupující Sběratelský tisk kupuje a zavazuje se za něj uhradit Prodávajícímu
sjednanou kupní cenu.

3) Kupující bere na vědomí, že nad rámec zákonné licence dle zákona č. 121/2000
Sb. v platném znění (autorský zákon) nezískává uzavřením této kupní smlouvy
ke Sběratelskému tisku oprávnění k jeho užití.

II.
Cena, předání Sběratelského tisku a nabytí vlastnictví

1) Cena Sběratelského tisku činí ______,- Kč včetně DPH. Balné a dopravné
Sběratelského tisku činí ____,-Kč.

2) Celková cena tak činí ________Kč vč DPH

3) Celkovou cenu dle odst. 2) se Kupující zavazuje Prodávajícímu uhradit v celkem
___ pravidelných měsíčních splátkách, a to vždy nejpozději do 10. dne daného
kalendářního měsíce na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Na
obdrženou zálohovou vystaví Prodávající daňový doklad, který bude zaslán
Kupujícímu.



4) Vlastnické právo ke Sběratelskému tisku Kupující nabývá úplnou úhradou kupní
ceny dle tohoto článku, tzn. připsáním poslední splátky na uvedený účet
Prodávajícího. Úhradou kupní ceny dle tohoto odstavce přechází na Kupujícího
nebezpečí škody na Sběratelském tisku.

5) Podpisem této smlouvy se Prodávající zavazuje Kupujícímu Sběratelský tisk
závazně rezervovat a odstraní Sběratelský tisk ze své nabídky.

6) Prodávající vyhotoví a předá Kupujícímu Sběratelský tisk do 10 dnů od úplné a
řádné úhrady kupní ceny dle tohoto článku a doručí Kupujícímu Sběratelský tisk na
adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu na
území České republiky, kterou Kupující Prodávajícímu sdělí.

III.
Odstoupení od smlouvy

1) V případě, že se Kupující zpozdí s některou ze stanovených splátek a úhradu
nezhojí ani do 15 dnů od upozornění Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od
této smlouvy odstoupit ex tunc a má právo požadovat po Kupujícím zaplacení
smluvní pokuty ve výši kupní již uhrazené ceny Sběratelského tisku. Prodávající je
oprávněn si na smluvní pokutu započíst Kupujícím již uhrazené splátky.
Odstoupením od smlouvy je zrušena rezervace Sběratelského tisku dle čl II, odst 4
této smlouvy.

IV.
Závěrečná ujednání

1) Změny a doplnění této smlouvy je možné učinit pouze písemně, se souhlasem
obou smluvních stran na základě číslovaných dodatků k této smlouvě.

2) Právní vztahy touto smlouvou založené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3) Kupující prohlašuje že se seznámil s obchodními podmínkami Prodávajícího
(www. Hardnix.cz/obchodní podmínky), platnými v době uzavření smlouvy a
podpisem smlouvy prohlašuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, když každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.

5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními
stranami. Smluvní strany si sjednávají možnost uzavření smlouvy elektronicky tak,
že Kupující zašle podepsané paré této smlouvy Prodávajícímu na e-mail uvedený
v záhlaví této smlouvy, Prodávající opatří smlouvu svým podpisem a takto oběma
stranami podepsanou smlouvu zašle na e-mail Kupujícího uvedený v záhlaví této
smlouvy. V takovém případě tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti doručením
podepsané smlouvy Kupujícímu.

V Praze dne ............ V ………………….. dne ............

______________________ __________________________
Za Prodávajícího Kupující
Jiří Hart, jednatel


